WARRANY STATEMENT
Clutch Industries гарантира, че всички свои продукти нямат дефекти в материала и изработката по време на
гаранционния период въз основа на следните срокове и условия:

Гаранционният срок на продуктите 4Terrain (4Terrain Ultimate или 4Terrain Heavy Duty) е 3 години или 50 000
километра (което от двете настъпи първо) от датата на закупуване. Всички комплекти съединители 4Terrain
включват и доживотна гаранция за капака, повече подробности можете да намерите в раздел 3 „Ограничена
доживотна гаранция“.
Комплекти съединител Mantic Stage 1, 2 и 3 е 1 година или 20 000 километра (което настъпи първо) от датата на
закупуване. Комплектите Mantic Stage 4, 5 и Track Series (многоплочен) идват с 90-дневна гаранция от датата на
закупуване. Всички комплекти съединител Mantic Stage също включват доживотна гаранция за капака, повече
подробности можете да намерите в раздел 3 „Ограничена доживотна гаранция“.
Ограничена доживотна гаранция; Тази гаранция важи за комплектите на капака на всички комплекти
съединители с марка 4Terrain и Mantic Stage и е с гаранция само за първоначалния купувач. Той покрива дефекти
в материала и изработката, но не покрива нормалното износване, неправилна употреба, промени и злоупотреба.
Гаранцията на Clutch Industries не покрива:
1. Нормално износване, включително износване на всякакви фрикционни материали, образуващи
повърхността между диска на съединителя и притискателния диск или използвани като компонент на
продукта;
2. Всеки дефект или повреда, причинени от неуспех при съхранение, боравене, инсталиране, сглобяване,
поддръжка или използване на продукта в съответствие с инструкциите или спецификациите на Clutch
Industries, включително, но не само: (a) модификация на продукта от клиента по какъвто и да е начин ;
или (б) инсталиране на продукта в превозно средство, което не е в пълно съответствие с инструкциите и
спецификациите на производителя на това превозно средство.
3. Всеки дефект или повреда, възникнали пряко или косвено в резултат на състезания с превозното
средство, в което е инсталиран продуктът.
4. Всеки дефект или повреда, възникнали пряко или косвено в резултат на неизползването и инсталирането
на подходящ щит за разсейване.
Clutch Industries си запазва възможността да ремонтира или замени продукти безплатно, ако се установи, че са
дефектни по време на гаранционния период.
Тази гаранция ще бъде НЕВАЛИДНА автоматично, ако според разумното мнение на Clutch Industries продуктът е
бил обект на неразумна употреба, злоупотреба, небрежност, пожар или злополука; или продуктът е бил
модифициран, ремонтиран или демонтиран без предварително писмено разрешение на Clutch Industries; или
която и да е част от Clutch Industries е заменена с част, която не е от Clutch Industries. Clutch Industries си запазва
правото по свое усмотрение да инспектира, оценява и тества предполагаемия дефектен продукт по какъвто и да е
начин, който Clutch Industries сметне за подходящ и след това да вземе окончателното решение дали продуктът
всъщност е дефектен или дефектен в материала или изработката. Това е нашата изключителна писмена
гаранция. Ние не даваме други изрични гаранции, нито някой друг е упълномощен да дава изрични гаранции от
наше име.
При откриване на предполагаем дефект, за който смятате, че е покрит от тази гаранция, трябва незабавно (в
рамките на 30 дни) да върнете продукта на първоначалното място на покупка, заедно с подробно писмено
описание на предполагаемия дефект и доказателство за първоначалната покупка чрез гаранцията Формуляр за
връщане.
Съгласно тази гаранция няма да се приемат гаранционни претенции за неправилно монтирани части, освен ако
не са одобрени от Clutch Industries.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ НИКАКЪВ ПРОДУКТ ЗА ПРОДАЖБА НА СЪЕДИНИТЕЛ В ПРЕВОЗНИ
СРЕДСТВА, КОИТО СА БИЛИ МОДИФИЦИРАНИ, ЗА ДА НАДВИШАВАТ МАКСИМАЛНИТЕ ОБОРОТИ НА ДВИГАТЕЛЯ,
НА КОИТО Е ДАЛ ПРОИЗВОДИТЕЛЯТ НА ОРИГИНАЛНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО БЕЗ ПЪРВО ИНСТАЛИРАНЕ НА
ПОДХОДЯЩО ОБОРУДВАНЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ,ТЪЙ КАТО ПРИЧИНЯВА СЕРИОЗНО НАРАНЯВАНЕ И/ИЛИ СМЪРТ.
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